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Salutació de l’Alcalde
Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns,

Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns.

Una vegada més us envio aquestes línies per salu-

dar-vos i presentar-vos un nou número del Butlletí 

Informatiu, en aquest cas referent al tercer trimestre 

de l’any 2021. Tot i ser període estival, podreu veure 

que el consistori no ha parat de treballar i seguir 

avançant pel nostre municipi. 

Vull aprofitar aquestes línies per destacar la tempo-

rada de piscines d’enguany, que, tot i les mesures 

covid, hem pogut desenvolupar sense cap incident 

destacable. Com sempre, el seny i la responsabilitat 

de tots vosaltres ens ha permès gaudir de les instal·lacions amb una gran 

normalitat, fet que us agraïm sincerament. També vull destacar altres acti-

vitats d’estiu que, una vegada més, consoliden Alcoletge com un municipi 

capdavanter en l’impuls i la promoció de la cultura, com són el Fem Fresca, 

el curs de la universitat d’estiu de la UdL o la Festa Major de setembre. Final-

ment, voldria comentar també la finalització de la instal·lació de 60 colum-

baris al cementiri municipal d’Alcoletge i la instal·lació de tendals a la Plaça 

Generalitat, actuacions fetes aquest trimestre, entre altres.

Per acabar, m’agradaria dir-vos que, en l’ànim nostre de ser proactius i col-

laborar o facilitar actes organitzats per veïns i veïnes del municipi, pot passar 

que de vegades cometem errors. Només us volia comunicar que ens agrada 

que, quan és així, ens ho feu saber. Nosaltres sempre intentem aprendre’n i, 

sobretot, mirar de no repetir-los.

Rebeu una cordial salutació.

Josep Maria Gras Charles
Alcalde d’Alcoletge
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Actualitat

Exposició 
fotogràfica 
“Mirades, entre 
llums i ombres”
de Paco Lacasa
El 17 de setembre es va inaugurar aques-
ta exposició fotogràfica a la sala Batec de 
l’Ajuntament d’Alcoletge

Cultura

Curs “Dona i Política” en el 
marc de la Universitat d’Estiu 
de la UdL
Entre els dies 8 i 10 de juliol es va celebrar el curs “Dona i Po-
lítica”, dins del programa de la Universitat d’Estiu de la UdL.

Amb una durada de 20 hores, aquest curs, centrat en la 
participació de la dona en l’esfera pública, va girar al voltant 
de dos grans eixos. D’una banda, estudiar i analitzar l’evo-
lució històrica de la incorporació de la dona en la política. 
Partint de la conquesta del dret al sufragi, es va ocupar de 
la seva activitat política en el segle XX i en l’actualitat, amb 
atenció especial a la inflexió que la Guerra Civil i la dictadu-
ra posterior van suposar en aquesta evolució. De l’altra, les 
eines de què disposem en aquests moments per desenvo-
lupar una política amb perspectiva de gènere (especialment 
plans d’igualtat i protocols contra l’assetjament sexual), tot 
posant un èmfasi especial en l’anàlisi del lideratge femení.

VII Concurs de pintura ràpida 
d’Alcoletge
El passat 18 de setembre es va celebrar el VII Concurs de 
pintura ràpida d’Alcoletge durant la celebració de la Festa 
Major de Setembre de 2021. Van participar onze artistes 
que van retratar els racons del nucli antic d’Alcoletge. Es 
van donar cinc premis, concedits per l’Ajuntament d’Alco-
letge, i les empreses Mobles Prat, Sic24 i Agroferti.

El patrimoni històric i 
cultural d’Alcoletge surt al 
programa “d’Escapada” a 
UA1 Lleida Ràdio
El dia 9 de juliol, Francesc Balaña presentador del pro-
grama “d’Escapada” de la  UA1 Lleida Ràdio, va entrevis-
tar a Jezabel Pizarro Barberà, Tècnica de Cultura i Turis-
me de l’Ajuntament d’Alcoletge i responsable del Centre 
d’Interpretació, on es va parlar de la riquesa patrimonial i 
cultural del municipi. Podeu escoltar el podcast a:

https://www.ua1.cat/?podcast=282053
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Alcoletge es mulla per l’esclerosi!
A la piscina municipal d’Alcoletge el dia 11 de juliol, les veïnes i veïns 
van participar en l’acte “ Mullat per l’esclerosi!”

Novetats en la biblioteca 
del CIPGC
El Centre d’Interpretació del Patrimoni ha fet aquest estiu 
noves adquisicions de llibres i materials de difusió per 
poder consultar. El Centre pretén anant ampliant la col-
lecció de documents gràfics i audiovisuals per persones 
que facin recerca o vulguin consultar més informació.
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L’Església Parroquial de 
Sant Miquel Arcàngel 
d’Alcoletge, declarada Bé 
Cultural d’Interès Local
L’Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel d’Alcolet-
ge, construïda la segona meitat del segle XVIII, ha sigut 
declarada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

L’església, situada al carrer Major d’Alcoletge, arquitec-
tònicament presenta elements barrocs. L’interès del con-
junt històric rau en el fet de tractar-se d’una estructura 
urbana amb valors històrics, arquitectònics i culturals. 
Representa per si mateixa un atractiu turístic del municipi 
dins del conjunt patrimonial històric d’Alcoletge.

Fem Fresca! Agost 2021
Aquest agost hem pogut gaudir del Fem Fresca! La pro-
gramació d’actes ha inclòs la projecció de les pel·lícules 
Aladin i Onward. L’espectacle infantil “M’he portat bé” de 
la companyia La Panomima, i d’una actuació de teatre 
per adults amb l’espectacle “Contes frescos” de Sons 
de Canyella.

Festa Major
Setembre 2021
La celebració de la Festa Major de Setembre va estar 
marcada per la varietat de propostes pensades per a 
totes les veïnes i veïns del municipi. Amb espectacles 
infantils com els de les companyies InHabitants i Tanaka 
Teatre. L’espectacle d’humor  “La vida es rocanrol” a càr-
rec de Miguel Ángel Rodríguez “El Sevilla”, els concerts 
de Band the Cool i Doctor Prats, la Ballada de sardanes, 
el Concert de tarda a càrrec de l’Orquestra Internacional 
Maravella, i la matinal de futbol sala organitzat pel Futbol 
Sala Alcoletge, entre altres activitats.

El pregó de la festa el van realitzar el Joan López Elo 
“Joanet”, jugador del Lleida Esportiu, i la Vanesa Núñez 
Capón, jugadora i capitana del SE AEM Femení. Ambdós 
són veïns del municipi. La Vanesa és la capitana del 
primer equip de l’AEM femení, on  juga des dels deu 
anys, i que actualment es troba en la 2a divisió estatal. El 
Joan va començar a jugar a futbol quan tenia quatre anys 
a la Unió Esportiva Bordeta i, actualment, juga al Lleida 
Esportiu a la segona divisió B espanyola. A més, es 
tracta de l’únic jugador nascut a Alcoletge que ha estat 
internacional, en el seu cas amb la selecció de Guinea 
Equatorial.

L’Ajuntament d’Alcoletge vol agrair al personal de l’ajun-
tament, en especial al grup de la brigada, el vigilant mu-
nicipal i de les oficines, les tasques executades perquè la 
festa major de setembre de 2021 transcorregués amb la 
màxima normalitat possible.

També a tots els veïns i totes les veïnes que van respec-
tar les normes de seguretat disposades.

Moltes gràcies a tothom!

Festes Obres i serveis

Instal·lats 60 columbaris 
al cementiri municipal 
d’Alcoletge
L’Ajuntament d’Alcoletge va finalitzar les obres d’instal-
lació de 60 nous columbaris al cementiri municipal.

Actualment, aquestes instal·lacions de la localitat només 
comptaven amb nínxols per a la inhumació de cadàvers 
i, amb aquestes noves instal·lacions, es posa a disposi-
ció de la ciutadania 60 columbaris per a la inhumació de 
cendres, que ha suposat una inversió de 34.880,38 euros.

Instal·lació de tendals a la 
Plaça Generalitat
L’Ajuntament també ha dut a terme la instal·lació de ten-
dals a la Plaça Generalitat, que donarà ombra al parc 
infantil situat en aquesta plaça i permetrà augmentar les 
hores d’ús d’aquesta instal·lació, en què s’han invertit 
17.908 euros.

Curs de monitor esportiu
Entre el 23 d’agost I el 10 de setembre es va realitzar 
aquest curs de 250 hores (100 de teoria i 150 de 
pràctiques), i on van assistir 20 alumnes. Alcoletge ha 
estat el primer municipi, exceptuant Lleida ciutat, que fa 
aquest curs.

Esports

Clínic d’estiu per
porters 2021
El passat mes d’agost es va dur a terme el Clínic d’estiu 
per porters al Camp de futbol d’Alcoletge.

Subvenció atorgada per la 
Federació Catalana de Futbol
La Federació Catalana de Futbol va atorgar una subven-
ció de 74.733,16 euros per l’obra d’instal·lació de la ges-
pa al camp de futbol municipal.
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SOCIETAT DE CAÇADORS
D’ALCOLETGE
La història de la societat de caçadors al municipi d’Alcoletge es

remunta a vuitanta-cinc anys enrere; uns dels fundadors de l’enti-

tat va ser en Lluís Palau.

En aquells anys la caça era per a moltes famílies més que una 

afició, era una forma de portar aliment addicional a les seves 

famílies. Entre les activitats que realitzava l’entitat, destacar que 

per les festes majors es feien tirades al plat al camp de tir de la 

Nora en què s’aplegaven altres veïns caçadors dels pobles dels 

voltants.

La caça amb els anys ha tingut un canvi en la seva forma de fer i 

de gestió. Avui en dia més que caçar en podríem dir que és una 

gestió de fauna salvatge; entre les tasques principals de l’entitat, 

una és la col·laboració amb l’agricultura per pal·liar els danys 

produïts per senglars i conills.

També fa uns cinc anys vàrem obrir un camp de tir d’armes d’aire 

comprimit en el qual es realitzen entrenaments i competició du-

rant l’any. Us animem a fer-vos socis.

Rebeu una cordial salutació.

GRUP D’ESCACS ALCOLETGE

Benvolguts conciutadans,

Des del Grup d’Escacs Alcoletge, voldríem començar dient 

que som una entitat vella i jove a la vegada. Vella, perquè hi 

ha jugadors que hi són des de la fundació (l’any 1984) i jove 

per les noves incorporacions recents (des de l’any 2011). 

Tots junts, formem una gran família, on l’objectiu principal 

és, jugar als escacs i promocionar-ho. “Bon rotllo, passar-

ho bé, amistat, diversió, passió, etc. Tot això forma part de 

la filosofia de la nostra entitat.

Les nostres activitats principals són: jugar el campionat 

provincial per equips, participar en competicions individuals 

de totes les modalitats (ràpides, semi-ràpides, lentes, 

simultànies, etc.) i sobretot ensenyar a jugar i millorar en 

aquest joc, als infants de la nostra localitat, que són la 

base principal de la nostra entitat, mitjançant classes que 

desenvolupem gratuïtament a la biblioteca municipal. També 

cal recordar, que cada any, dins dels actes de les festes 

majors, duem a terme una activitat d’escacs, especialment 

simultànies o torneigs de partides ràpides. 

Els escacs és una eina de treball, una disciplina, una manera 

de viure la vida i sobretot és un joc per fer amics, tant si 

guanyes com si perds. Jugar als escacs és passió. Així 

doncs, animem a participar a qualsevol persona interessada 

a jugar, aprendre i promocionar els escacs.

Salutacions cordials.

Les nostres entitats L’opinió dels Grups Municipals

Fa quatre anys de l’1 d’Octubre, una data incòmoda pels que van venir a 
pegar, perquè van quedar retratats com uns ineptes incapaços de trobar les 
urnes i com uns ufans i superbs catalanòfobs. Per cert, els responsables po-
lítics d’aquella violència contra població pacífica han xiulat covardament quan 
el jutge els ha preguntat qui va donar l’ordre d’atacar.

Pels votants, perquè aquell va ser el dia més important de la seva vida política 
(per a molts de la seva vida a seques) i, en canvi, la història el registra, de 
moment, en aquella tan catalana llista de victòries morals que a sobre, ha 
pagat el preu de tenir presos polítics, exiliats i represaliats de totes condicions.

En aquest context, l’1 d’Octubre ha quedat com la marca a la paret després 
de la inundació. El senyal va quedar molt amunt, com ho demostra la quantitat 
de gent que després de veure les hòsties del matí va decidir anar a votar a 
la tarda, encara que fos que no, i l’èxit de la vaga generalitzada de dia 3 que 
va precipitar la sortida del santcristo gros a fer un discurs que l’hagiografia 
cortesana ha convertit en justificador de tot un regnat. Trigarem a veure una 
concertació de voluntats tan massiva. L’Estat es va espantar.

L’1 d’Octubre no va ser un somni, i encara avui és tot un capital polític que cal 
saber invertir. Hi ajudaria tractar la data amb la civilitat que desprèn la deter-
minació col·lectiva de portar el conflicte a una urna. I això hauria de ser molt 
més que una victòria moral.

Carles Alós
Portaveu d’ERC

NOVES EINES PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA
I CULTURAL D’ALCOLETGE

Ja fa temps que des de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Alcoletge estem 

fent un esforç per preservar la nostra història, el nostre patrimoni i la nostra 

cultura, ho fem amb el convenciment que és la nostra obligació com a res-

ponsables públics i també perquè és una aposta estratègica per promocionar 

el nostre municipi des d’un vessant turístic i esdevingui un referent en les rutes 

del Segrià i de ponent.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu hem considerat que calia fer un pas més, 

concretament un salt digital amb la introducció de les TIC (Tecnologies de la 

Informació i Comunicació). En aquest sentit, s’ha creat la pàgina web www.

visitalcoletge.cat, que després de molts mesos de feina ja es pot consultar 

des del mes d’octubre, hi podreu trobar elements del patrimoni del nostre 

municipi, rutes i activitats, amb un contingut atractiu i diversos audiovisuals 

explicatius.

També estem preparant una aplicació per poder fer les visites de manera lliure 

a diversos elements patrimonials relacionats amb el Front del Segre del mu-

nicipi. Aquesta nova proposta facilitarà l’accessibilitat a la informació i pretén 

atreure un públic més jove. Aquests continguts també es podran consultar en 

diferents idiomes a part del català: castellà, anglès i francès.

Esperem que ambdues propostes siguin eines útils per allò que ens propo-

sem, fer un salt en la promoció del nostre patrimoni cultural i turístic i sobretot 

desitgem que les conegueu i utilitzeu per conèixer millor tot allò que tenim per 

posar en valor al nostre municipi.

M. Lluïsa Prat Boneta
Regidora de Cultura, Turisme i Participació Ciutadana

FESTES LLIURES D’AGRESSIONS SEXUALS
I COMPORTAMENTS SEXISTES

Agrairíem tenir un “PUNT LILA” per fer sensibilització i atendre les persones 
interessades a saber més sobre les agressions sexistes en entorns de lleure.

A les Festes Majors hauríem de tenir un espai dedicat a la informació i pre-
venció d’actituds sexistes durant la festa. El Punt Lila no només es configura 
com a servei d’informació i atenció, sinó com a un espai segur, és a dir, una 
zona segura que també pot servir de punt de trobada amb els grups d’amis-
tats si en algun moment de la nit algú es queda sol.

La tasca principal del Punt Lila és tenir un espai de suport i seguretat per a 
la prevenció de l’assetjament, l’abús i les agressions sexuals, masclistes i 
LGTBIfòbiques als espais públics.

També és un espai d’assessorament i actuació en cas que es produeixi algun 
d’aquests fets.

Volem que es vetlli pel compliment del protocol de seguretat contra violències 
sexuals; cal informar sobre la prevenció i les eines d’actuació davant d’una 
agressió masclista o vinculada a qüestions de gènere, així com acompanyar 
la víctima en cas d’agressió.

PSC Alcoletge

1 DE OCTUBRE DE 1931. Una fecha para recordar y conmemorar

El 1 de Octubre es una fecha importante para nuestro país. En 1931, con la 
Segunda República ya establecida, se consiguió que las Cortes españolas 
aprobaran el derecho a voto de las mujeres. Aunque no pudieron votar hasta 
las elecciones generales 1933 ya que se les aplazó ese derecho para que no 
lo ejercieran en las próximas municipales, significó un gran avance para la 
consolidación democrática de España.

La cuestión no fue fácil. La lucha incansable de Clara Campoamor, solo había 
dos mujeres en parlamente en esas fechas, encontró serias dificultades tanto 
en los partidos de izquierda como de derechas, incluso en el suyo, el Parti-
do Republicano Radical, de centro. Fue una cuestión transversal a todas las 
ideologías. Los argumentos esgrimidos por los contrarios al voto femenino 
iban desde la consideración de la mujer como ser inferior al hombre o a la 
influencia que recibían de los curas en el confesionario para que no votaran 
a la izquierda. Todas estas razones equivocadas fueron rebatidas de forma 
valiente e inteligente por la mencionada diputada liberal, Clara Campoamor. El 
1 de Octubre la votación final se decantó a favor de un derecho fundamental 
que hoy no se discute. El resultado fue el siguiente: 161 votos a favor (gran 
parte del PSOE, partidos republicanos estrictos y casi toda la derecha), 121 
en contra (partidos de centro-izquierda republicanos, el Partido Republicano 
Radical y algún diputado que se no siguió la disciplina de su partido) y 188 
abstenciones (cabe destacar la del grupo de socialistas de Indalecio Prieto 
que se ausentó de la Cortes para no romper esa disciplina de voto ya que su 
postura era contraria al sufragio femenino).  

Otros países de nuestro entorno vieron este derecho de las mujeres en fechas 
más tardías: Francia, 1944; Italia, 1945. Portugal lo consigue en 1931. En 
fecha más temprana, Reino Unido entre 1918 y 1928; Alemania en 1918. Son 
algunos ejemplos.

Las mujeres de Alcoletge pudieron votar desde 1933, como las del resto de 
España, derecho interrumpido por la Dictadura de Franco y recuperado en 
1977. El 1 de Octubre de 1931 es una fecha para recordar y conmemorar. 
¿Dedicaremos una calle, una plaza, una placa, un lugar con el nombre de 
Clara Campoamor en nuestro pueblo?.

Dani Rubio Ruiz, portavoz de Cs
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Horaris busos 
www.alsa.es/ca/home

www.atmlleida.cat/horaris

Ferrocarril Alcoletge-Lleida
www.renfe.com/viajeros/index.html

www.atmlleida.cat/horaris/FGC_LLP

Centre d’Interpretació del 
Patrimoni de la Guerra 
Civil- Front del Segre 
(CIPGC-Alcoletge)
www.guerracivilalcoletge.cat
cigc@alcoletge.cat
T. 973 196 725 - 625 620 143
C/ Major, 19

Disseny de camins escolars.

Organitzant la fira de productes de 
segona i mà i productes d’artesania.

Preparant la presentació del 
projecte Visitalcoletge.

Conveni per potenciar el futbol base 
amb el RDE Espanyol de Barcelona.

Ajuntament d’Alcoletge
C. Sitjar, 2
T. 973 19 60 11

Biblioteca Municipal
C. Sitjar, 2 2a planta
T. 973 19 74 29

Consultori Mèdic
C. Dr. Fleming, 2
T. 973 19 63 97

Consultori d’Alpicat
C. Bosc. 1 (Alpicat)
T. 973 73 61 04

Escola Mare de Déu
del Carme
C. Bassa Bona, 44
T. 973 19 62 00

EM. Música Julià Carbonell
C. Dr. Fleming, 2
T. 973 19 60 66

Llar d’infants Lo Tossalet
C. Mirador Del Segrià, 3
T. 973 19 62 30

Llar de Jubilats
C. Sitjar, 2 Baixos
T. 973 19 71 01

Pavelló Municipal
Pl. Països Catalans, s/n
T. 653 62 22 42

Paco Lacasa. Exposició fotogràfica 
“Mirades, entre llums i ombres”

Foto de portada

Sabies què…
El patrimoni de l’església 
parroquial d’Alcoletge
Durant la Guerra Civil, amb la repressió de rereguarda, 
es va cremar gairebé tot el patrimoni de l’església pa-
rroquial d’Alcoletge, però es va aconseguir salvar de la 
crema una imatge de Sant Jaume de mitjans del segle 
XV, que actualment es pot veure al Museu de Lleida 
Diocesà i Comarcal.

La nostra història en imatges
Arxiu fotogràfic d’Alcoletge | Festes

Fotografia de l’Orquestra d’Alcoletge. Any 1953.

Portada

Telèfons d’interés

Informació d’interès

Què estem fem?

Equipament cultural

Vols que la teva foto 
sigui portada del 
proper butlletí? 
Envia’ns-la al correu 
comunicacio@alcoletge.cat 
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La dada
Nombre de granges 
productores de porcí, aviram i 
boví al municipi d’Alcoletge:
Porcí: 3 granges.

Aviram: 4 granges.

Boví: 2 granges.


